ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ
Україна, м. Дніпро
ПРОПОЗИЦІЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Євро Сила», Код ЄДРПОУ 41735776, надалі іменоване «Виконавець», є
офіційним партнером Uber B.V (Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam, the Netherlands), пропонує «Замовникам», укласти
договір про надання посередницьких послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://uber-auto.com.ua/oferta.pdf,
далі - «Договір», на умовах, вказаних нижче.
Цей документ є пропозицією ТОВ «Авто Євро Сила» укласти Договір на надання посередницьких послуг на викладених
нижче умовах з будь-якою особою (далі - Замовник), якою прийняті умови цієї Оферти та яка відповідає вимогам
передбаченим Додатком 1 цього договору.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В даному Договорі поняття та визначення мають наступне значення, визначені нижче:
Виконавець - посередник, який діє самостійно, чи із залученням третіх осіб і надає Замовнику комплексну послугу щодо
матеріально-технічного і організаційного забезпечення діяльності Замовника.
Замовник - фізична особа, яка здійснює послуги з організації перевезення Клієнтів у вільний від основної діяльності час.
Послуги перевезення - послуги, які прямо чи опосередковано пов’язані з організацією переміщенням обмеженої групи
людей, за попередньо узгодженим з ними маршрутом, легковим автомобільним транспортом.
Клієнт - особа, яка бажає замовити послуги перевезення.
Заява-приєднання - заява Замовника у формі, визначеної у Додатку 2 до цього Договору
Поняття та визначення, які перераховані в даному розділі, застосовуються у вказаних значеннях Сторонами незалежно від
того, застосовуються вони в однині чи множині, написані вони великими чи прописними літерами, крім тих випадків, коли в
даному договорі із сенсу конкретної статті чи пункту прямо не виникає іншого значення.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується самостійно чи із залученням третіх осіб надавати Замовнику спектр посередницьких послуг,
перерахованих в даному розділі, Замовник зобов’язується оплачувати ці послуги.
2.2. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику наступний об’єм послуг:
2.2.1. За допомогою відповідного програмного забезпечення передавати замовлення від зацікавлених Клієнтів, направляти
Замовника за маршрутом, надавати інформацію про Клієнта та визначати обов’язкову для Замовника ціну замовлення;
2.2.2. Забезпечення Замовника можливістю взаємодії з програмними сервісами Виконавця;
2.2.3. Консультування щодо користування інформаційними системами;
2.2.4. Отримувати від третіх осіб грошові кошти за фактичне надання Замовником послуг з організації перевезення.
Переводити Замовнику належні йому грошові кошти за реквізитами, які вказані в Договорі, крім відрахувань винагороди
Виконавця, в якості посередника, а також комісії третіх осіб (наприклад, компанії Убер);
2.2.5. Сплачувати за Замовника комісійну винагороду на користь компанії Uber B.V за надання сервісу за рахунок грошових
коштів, отриманих Виконавцем від третіх осіб за надані Замовником послуги з організації перевезення, а у випадках браку
таких коштів – за власний рахунок з подальшою компенсацією Замовником.
2.2.6. Інші послуги, прямо чи опосередковано направлені на максимально ефективне здійснення Замовником діяльності з
надання послуг по організації перевезень.
2.3. Замовник доручає Виконавцю приймати від третіх осіб (наприклад, від компанії Убер) грошові кошти за надані послуги
з організації перевезення Клієнтів.
2.4. Замовник зобов’язується оплачувати послуги Виконавця шляхом відрахування посередницької винагороди Виконавцю
із грошових коштів, отриманих Виконавцем від третіх осіб за надані Замовником послуги з організації перевезення.
2.5. Замовник не заперечує проти щотижневих утримань третіми особами (наприклад, компанією Убер) належної їм комісії,
із грошових коштів Замовника.
2.6. Замовник зобов’язується протягом 10 робочих днів компенсувати оплату комісійної винагороди на користь компанії Uber
B.V, яка була здійснена Виконавцем за власний рахунок.
2.7. На підставі окремого погодження сторін Виконавець може надавати юридичні та бухгалтерські послуги, що необхідні
Замовнику.
2.8. У випадку, якщо Замовник бажає змінити Партнера (Виконавця), він зобов'язаний попередити про це Виконавця у
письмовому вигляді за 5 (п'ять) робочих днів до такого переходу, відправивши відповідного листа на електронну адресу:
info@uber-auto.com.ua. У випадку невиконання даного зобов’язання і зміни Партнера (Виконавця) без відповідного
повідомлення, Виконавець залишає за собою право стягнути із Замовника штраф у розмірі належних Виконавцю
зарахувань за останній (перед переходом) тиждень.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). Для укладання Договору
Замовник надає представнику Виконавця заповнену Заяву-приєднання.

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких
виключень та/або обмежень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання
посередницьких послуг.
3.3. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом заповнення Заяви-пиєднання та надання
її представнику Виконавця. Вказана дія, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з
даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
3.4. Термін акцепту не обмежений.
3.5. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, і діє протягом усього строку отримання Комплексу
послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства
України.
3.6. Укладаючи даний Договір Замовник послуг стверджує, що він приймає всі умови цього Договору без зауважень.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені даним Договором.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Своєчасно та якісно здійснювати перевезення пасажирів, в тому числі:
-бути максимально коректним та ввічливим з клієнтами;
-дотримуватися термінів і графіку виконання замовлень;
-утримувати автомобіль в технічно справному стані;
-дотримуватися правил дорожнього руху;
- виконувати необхідні вимоги, пов'язані з експлуатацією автомобіля, в тому числі мати при собі необхідні
документи на автомобіль, права на управління, страхові документи.
4.2.2. Самостійно нести відповідальність за шкоду завдану третіми особами при здійсненні своєї діяльності.
4.2.3. Своєчасно і в належному розмірі оплачувати послуги Виконавця.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором складає 6% від суми оплати отриманої від третіх осіб за надані
Замовником послуги з організації перевезення, в не залежності від форми оплати, та враховуючи усі додаткові до тарифу
нарахування.
5.2. Розмір комісійної винагороди на користь компанії Uber B.V за надання сервісу встановлюється у розмірі від 4 до 25% від
суми оплати отриманої від третіх осіб за надані Замовником послуги з організації перевезення. Поточний розмір такої
винагороди визначається системою Убер за власними алгоритмами.
5.3. Вартість конкретного замовлення визначається Виконавцем самостійно, під час прийняття заявки від Клієнта та являється
обов'язковою для Замовника. Вартість замовлення повідомляється Виконавцем, безпосередньо Клієнту та не може бути
зміненою Замовником при виконанні даного замовлення, без попереднього узгодження з Виконавцем.
5.4. Облік вартості наданих Замовником послуг ведеться Виконавцем на підставі даних відповідної комп’ютерної програми,
яка є компонентом комплексного рішення Виконавця.
5.5. Дані комп'ютерної програми (щотижнева відомість) є підставою для проведення розрахунків між сторонами і визнаються
належними доказами при вирішенні спірних ситуацій.
5.6. Сторони проводять взаєморозрахунки за виконані Замовником поїздки за вказаними у Договорі реквізитами щотижня,
але не пізніше останнього робочого дня тижня, наступного за звітним.
5.7. У випадку сумніву Замовника в сумах, що підлягають виплаті, а також у випадку будь-якого відхилення від оплати послуг
Виконавця, дані щотижневої відомості, що містяться в комп’ютерній програмі є належними і достовірними доказами для
визначення суми заборгованості Замовника.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання та/чи неналежне виконання зобов’язань згідно даного Договору, Замовник та Виконавець несуть
відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
6.2. Замовник признає і погоджується з тим, що Виконавець не являється його податковим агентом щодо жодних податків та
зборів, які стягуються на території України, відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Замовник визнає і погоджується з тим, що Виконавець не надає жодних транспортних послуг, не являється транспортною
компанією чи пасажирським перевізником.
6.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності по відношенню до будь-яких послуг, які надаються Замовником третім
особам, в тому числі Клієнтам.
6.5. Замовник несе повну відповідальність з будь-якого зобов’язання, яке виникає в результаті експлуатації транспортних
засобів і/чи надання послуг перевезення Клієнтам/третім особам, враховуючи травми, смерть, матеріальну шкоду, не
обмежуючись переліченим.
6.6. Сторони погоджуються з тим, шо даний Договір не є трудовим договором чи договором підряду і що Виконавець надає
виключно посередницькі послуги Замовнику за винагороду.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб.
6.8. При порушенні п. 2.6. цього Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 1% від суми боргу за кожен день
прострочення. Пеня нараховується кожен день на поточну суму боргу до повного його погашення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спори, конфлікти чи вимоги, які виникають з даного Договору чи стосуються його, а також порушення, припинення
чи неточності повинні бути врегульовані шляхом переговорів між Сторонами, якщо це можливо.
7.2. Якщо сторони не досягли згоди у спорах та протиріччях шляхом переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до
норм чинного законодавства України.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://uber-auto.com.ua/oferta.pdf та діє до
моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.
8.2. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти призводить до внесення цих змін до укладеного та діючого
Договору між Замовником і Виконавцем, та ці зміни починають діяти на 3 день після внесення змін до Оферти.
8.3. Відкликання Оферти не припиняє дію укладеного та діючого Договору між Замовником і Виконавцем.
8.4. Виконавець та Замовник мають право в будь-який момент відмовитися від даного договору попередньо повідомивши
іншу Сторону про це не менше ніж за 5 робочих днів та завершивши всі фінансові взаємовідносини.
8.5. Відносини Сторін, які не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.
8.6. Замовник надає дозвіл та згоду Виконавцю на обробку, використання та зберігання своїх персональних даних.
9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Євро Сила»
Платіжні дані:
Рахунок: 26005878825671
Банк:АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Код ЄДРПОУ: 09807750
Телефон:
(0800) 211-549
+38(098)287-35-55
+38(095)287-35-55
+38(063)471-85-97
email: info@uber-auto.com.ua
сайт: uber-auto.com.ua
Дата останніх змін «15» листопада 2018 р.

Додаток 1
до Договору приєднання (оферта)
про надання посередницьких послуг

Вимоги до осіб, що бажають прийняти умови Оферти
1) Вік — від 18 року.
2) Особистий чи орендований автомобіль, що відповідає таким критеріям:
- пасажирський 4-х дверний;
- справний технічний стан.
3) Діючий поліс ОСЦПВ.

Додаток 2
до Договору приєднання (оферта)
про надання посередницьких послуг

Заява-приєднання

до договору про надання посередницьких послуг
Я ____________________________________________________________________________,
(Прізвище, Імя, .По-батькові)

керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, даю свою згоду на приєднання до договору
про надання посередницьких послуг, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://uberauto.com.ua/oferta.pdf
Засвідчую, що:
- ознайомився з усіма положеннями Договору та умовами використання послуг Uber B.V.;
- повністью розумію зміст Договору, значення термінів і понять, всіх його умов;
Даю згоду на здійснення обробки моїх персональних даних згідно чинного законодавства
Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Євро Сила» та Приватною компанією з
обмеженою відповідальністю Uber B.V. (Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam, the Netherlands).
Підтверджую, що відомості наведені нижче є вірними:
Серія та номер паспорту
Адреса реєстрації
РНОКПП
Посвідчення водія
Телефон
Номер банківської картки
ПІБ отримувача
Email в системі UBER

___________________
(дата)

_______________________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

_______________________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Заява-приєднання прийняв:
___________________
(посада)

